
Por um mundo metamelhor  

Carmen Guaresemin 
 
Para o professor curitibano Eugenio Mussak, o século 21 vai ser dos metacompetentes, 
profissionais que conseguem ir além da competência   
 
Uma pessoa competente é aquela que compete, que faz o que se espera dela, a incompetente é a 
que não faz e a metacompetente é a que consegue ir além. E os metacompetentes só estão à 
frente porque, entre outras coisas, conseguem unir quatro áreas fundamentais do conhecimento 
humano: filosofia, ciência, arte e fé. Para Eugenio Mussak, consultor de empresas na área de 
desenvolvimento humano, colaborador do site e da revista VOCÊ S/A, os metacompetentes são 
cada vez mais raros porque as escolas atualmente só se preocupam em preparar profissionais, e 
não pessoas, para a vida. "A educação investe no lado técnico e esquece o humanismo", diz ele. 
Pensando em resgatar esse lado, Mussak lançou no mês passado o livro Metacompetência -- Uma 
Nova Visão do Trabalho e da Realização Pessoal, pela Editora Gente. Nesta entrevista a VOCÊ S/A, 
ele mostra como alcançar a metacompetência e, desse modo, melhorar a si mesmo e o mundo em 
que vive.  
 
Seu livro foi escrito com o propósito de resgatar qualidades humanas que estão sendo esquecidas. 
Quais são elas?  
 
Vamos começar com a definição de metacompetência. O prefixo meta vem do grego, metá, e 
significa transcender, ir além. De modo geral, o que o metacompetente realiza a mais está ligado 
às suas qualidades humanas, e não técnicas. Um médico competente acerta o diagnóstico. O 
metacompetente enxerga o paciente como um ser humano e tem muito mais condições de 
prescrever um tratamento certeiro.  
 
É difícil encontrar pessoas metacompetentes?  
 
Sim, porque as escolas estão deixando a formação humanística em segundo plano. Os MBAs, por 
exemplo, formam guerreiros. Eles saem de lá com a disposição de conquistar o mercado, quando, 
na verdade, o século 21 é uma era de recuperação de valores humanos e de preocupações 
ecológicas. Tudo isso está ligado ao humanismo, e não ao tecnicismo.  
 
E como alguém competente se torna metacompetente?  
 
O metacompetente tem três características pessoais que podem ser natas ou desenvolvidas. A 
primeira é ter uma percepção maior do que a média. Ser antenado, ter preocupações holísticas, 
pensar em seu semelhante, perceber as oportunidades, os nichos e as falhas do concorrente. A 
segunda característica é o inconformismo. Normalmente, alguém perceptivo é inconformado e 
quer fazer um mundo melhor. A terceira é a autoconfiança. Os metacompetentes confiam em si 
mesmos para cumprir sua parte. Em alguns casos, a psicoterapia ajuda, assim como abrir espaço 
para outros meios de comunicação, como a ioga, as artes ou a meditação.  
 
O senhor escreveu que adaptação e acomodação são diferentes. Mas, em alguns casos, a 
adaptação não pode ser vista como acomodação?  
 
Não! São completamente diferentes. Aliás, é comum confundir esses conceitos. Você encontra 
alguém que diz: estou tão adaptado ao meu trabalho, há 25 anos faço a mesma coisa! Esse 
profissional não está adaptado, está acomodado. No entanto, alguém pode passar todo esse 
tempo na mesma função sem estar acomodado. Faz 25 anos que sou professor, mas minhas aulas 
estão cada vez melhores. A adaptação é o pressuposto da evolução. Darwin foi o primeiro a 
explicar que as espécies que sobrevivem são as que se adaptam às mudanças. A diferença entre o 
animal e o ser humano é que a adaptação do animal é passiva -- ele tem ou não patrimônio 



genético para isso. O homem pode não só desenvolver essa capacidade como se adaptar a 
mudanças que ainda não aconteceram.  
 
Segundo seu livro, o profissional ideal não deve parar de estudar. Além disso, precisa cuidar do 
corpo, do espírito, da família, trabalhar e se divertir. Como dar conta de tantas atividades?  
 
Em momento algum eu disse que era fácil, mas devemos buscar isso. Sou adepto do 
desenvolvimento integral. Você não pode investir só na carreira e não cuidar do lado pessoal. E 
vice-versa. É preciso encontrar tempo para tudo. Para mim isso também é difícil.  
 
Como aumentar nosso estoque de energia?  
 
Ter boa saúde nos proporciona energia física. Já a energia psíquica está muito ligada a perceber 
nossos sonhos e desejos. E, claro, trabalhar para realizá-los. Quando não se descobre isso, não se 
consegue gerar energia, pois não há motivo. As pessoas só trabalham motivadas. Domenico De 
Masi tem toda razão quando diz que o trabalho tem de estar ligado ao aprendizado e ao prazer.  
 
Pessoas multimídia possuem qualidades humanas tão bem cuidadas quanto as acadêmicas e 
profissionais. Que qualidades são essas?  
 
Primeiro, a sociabilização, a capacidade de conviver em grupo. Depois, vem a comunicação, que, 
aliás, é uma via de mão dupla, porque o comunicador não só sabe falar bem mas sabe ouvir 
também. Terceiro, a empatia: saber colocar-se no lugar do outro. A ética é a quarta qualidade 
dessas pessoas. É muito bom conviver com alguém que preza a moral e respeita os semelhantes 
e o meio ambiente.  
 
O senhor fala do conhecimento como um produto e cita muitos poetas e filósofos, ressaltando a 
importância da leitura. Que livros recomenda?  
 
As pessoas lêem pouco e eu insisto para que leiam também sobre assuntos que não estejam 
relacionados à sua profissão. O pensamento nos diferencia dos animais, e o que nos diferencia 
uns dos outros é a qualidade do pensamento. Aprender a pensar é ser eclético. Em minha 
biblioteca, você vai encontrar obras de psicologia, educação, administração, filosofia e literatura. É 
complicado indicar o que as pessoas devem ler, mas acredito que O Vermelho e o Negro, de 
Stendhal, é leitura obrigatória para entender melhor o ser humano. Para quem não tem o hábito 
de ler, recomendo Filosofia para Principiantes, de Richard Osborne (Objetiva); História do 
Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell (Ediouro); Fundamentos da Filosofia, de Gilberto 
Cotrim (Saraiva). A obra de Fernando Pessoa também é muito importante.  
 
Em sua opinião, ser criativo é mais importante do que ser bem informado. Por quê?  
 
Porque se houver informação, mas não criatividade, não se saberá o que fazer com a informação. 
Com criatividade é possível obter a informação. E o mais importante: saber o que fazer com ela. 
Creio que todos somos criativos. O problema é que a criatividade está afogada no modelo 
educacional. Os dois pressupostos da criatividade são a curiosidade e a transgressão. Temos de 
nos voltar para dentro e resgatar essas qualidades infantis.  
 
Como o senhor define a inteligência emocional, que é citada pelo psicólogo americano Daniel 
Goleman em seu livro Inteligência Emocional?  
 
Ainda há muita controvérsia em torno desse assunto. Na verdade, uma pessoa emocionalmente 
inteligente convive com suas emoções de forma saudável. É aquela que se permite sentir todas as 
emoções, mas que sabe lidar com elas. Dizem que o ódio faz mal, então não o sinta. Mas como 
não sentir? Somos humanos, há coisas que não controlamos. O importante é não permitir que as 
emoções negativas o destruam. A inteligência emocional tem a ver com um ego equilibrado.  



 
De que vale ter as outras inteligências sem possuir inteligência emocional?  
 
Vou explicar usando o Romário como exemplo. Ele não foi para a última Copa porque é 
individualista, não tem espírito de equipe. Chegou a dizer uma vez que, no estádio, eram ele e 
dez garçons. Ou seja, os outros estavam lá para servi-lo. Hoje, pessoas assim não têm espaço -- 
e não é só no futebol. Uma pesquisa feita com empresários questionou quem eles preferiam ter 
como funcionário: Romário ou Rubens Barrichello. Barrichello ganhou, embora todas 
reconhecessem a genialidade de Romário. Outro exemplo tirado do futebol: muitos acham que 
Garrincha era melhor do que Pelé. Mas onde está Garrincha hoje? Morreu com 42 anos, alcoólatra 
e pobre. Pelé possui todas as inteligências, inclusive a emocional.  
 
O senhor dedicou um capítulo inteiro à comunicação, porém, ela ainda é um calcanhar- de-aquiles 
das empresas. Por que isso acontece?  
 
Porque a maioria das pessoas não percebe a importância e o valor da comunicação. Uma das 
qualidades da equipe é ter pessoas que se comunicam adequadamente. O problema é que se 
investe em tecnologia, mas não em habilidade, em comunicação. Você não interpreta a palavra e, 
sim, a maneira como se fala. A comunicação se faz também pelo olhar, pelo gesto e pela postura.  
 
Numa época de desemprego e concorrência acirrada, o senhor acredita que as pessoas possam 
manter relações simbióticas no trabalho?  
 
Essa relação garante a existência das equipes. A competição expele as pessoas e não pode 
acontecer dentro da empresa, só no mercado.  
 
Os paradigmas têm para nós o mesmo papel que os mitos tinham para os povos antigos?  
 
Existem situações em que o paradigma vira uma espécie de mito. Por exemplo, sair da faculdade 
e fazer um MBA. É um paradigma, pois todos pensam da mesma forma. Mas é tão forte que virou 
um mito. Não que não seja importante, mas insisto que as pessoas se formem em administração 
e, depois, façam sociologia ou filosofia. Serão administradores melhores.  
 
Seu livro termina citando Admirável Mundo Novo, em que o autor, Aldous Huxley, fala de um 
mundo totalitário e totalmente tecnológico. Que idéia faz do futuro do homem e das corporações?  
 
Em seu livro, Huxley coloca a tecnologia como um novo paradigma, mas abandona o humanismo. 
Isso é horrível! O admirável mundo novo será aquele onde vamos recuperar o humanismo sem 
desperdiçar a tecnologia do século 20. Este século em que vivemos é um novo renascimento, 
diferente do que aconteceu no século 16, em que houve a passagem do teocentrismo, forma de 
pensamento em que Deus era tido como o centro do universo, para o antropocentrismo, que 
colocou o ser humano nessa posição. Agora, vivenciamos a passagem do tecnocentrismo para o 
antropo centrismo, sem perder as vantagens da tecnologia. Esse é o mundo que imagino. Mas, 
para que isso seja possível, é preciso diminuir a intolerância. Só assim vamos construir um mundo 
metacompetente.  
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